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Nesta Edição
Curso
A Fasern planeja nova turma de informática
para os assistidos. As aulas deverão começar
neste semestre.
Página 3

Finanças
Conheça o Demonstrativo dos Investimentos
da Fasern no primeiro semestre deste ano.
Página 4

Editorial
Esta edição do Fasern em
Dia traz informações sobre
a Contribuição Voluntária,
uma ação que deve ser
avaliada pelos participantes
pois reflete diretamente no
valor da aposentadoria (mais
informações na matéria
ao lado). Na página 2, os
participantes e assistidos podem
se informar sobre outras ações
que ocorreram ou estão em
andamento na Fundação.
É com transparência,
divulgando o passo a passo de
todas as decisões da Entidade,
que a Diretoria Executiva
administra a Fasern. Por isso
estamos sempre de portas
abertas para todos, seja para
prestar esclarecimentos, escutar
sugestões ou ajudar. Nos
procure, a Fasern é o seu espaço.

A Fasern está cada vez
mais pensando no seu
futuro! E você?
VANTAGENS DA CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA

S

e aposentar não é uma tarefa tão simples
como muita gente imagina. Inúmeros
fatores devem ser pensados com anos de
antecedência, para se garantir um futuro tranquilo. O principal fator que deve ser considerado é o valor de sua aposentadoria, mesmo para
aqueles que já têm uma previdência complementar, como é o caso da Fasern. Nem sempre
o benefício consegue cobrir as despesas, por isso
é importante pensar em realizar Contribuições
Voluntárias quando ainda se está na ativa.
Contribuição Voluntária é um aporte financeiro que o participante pode fazer, a qualquer
momento, durante o período de contribuição
para a Fasern. Podem ser contribuições esporádicas através de recursos provenientes de
poupança, herança, dinheiro extra que tenha

CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA
Vantagens
uIncremento da Reserva Matemática
uGarantia de um benefício maior na aposentadoria
uAmpliação do valor do empréstimo junto à Fasern
uDedução, em até 12%, do total de rendimentos tributáveis
Tipo de contribuição
uEsporádica
uMensal

Veja abaixo quadro comparativo entre dois participantes:
Empregado 1

Empregado 2

Saldo Reserva Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

Contribuição Mensal (Empregado)

R$ 50,00

R$ 50,00

Contribuição Voluntária Mensal

R$ 0,00

R$ 25,00

Retorno Esperado dos Investimentos (%) ao mês

DIRETORIA EXECUTIVA

recebido ou contribuições mensais através do
desconto em seu contracheque. Essa opção depende da disponibilidade financeira de cada participante.
Para fazer uma Contribuição Voluntária é
preciso apenas se dirigir à sede da Fasern, preencher um formulário e realizar o depósito identificado na conta da Fundação, ou procurar o GRP
na Cosern e autorizar o desconto em seu contracheque. A Contribuição Voluntária aumenta a
sua reserva financeira na Fasern, ou seja, torna
maior o valor de sua aposentadoria e também
amplia o valor do empréstimo que o participante
pode requerer junto à Fasern. Outra vantagem
da referida contribuição é que é possível deduzir
em até 12% do total de rendimentos em seu Imposto de Renda.

Saldo Projetado da Reserva Individual no final de 12 meses

1,10%

1,10%

R$ 637,66

R$ 956,50
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ACONTECE NA FASERN
Dúvida do leitor

REGULAMENTO

Em atendimento ao princípio da transparência preceituado no artigo 7º da Lei
Complementar nº 109/2001, divulgamos o
andamento do processo de alteração regulamentar do Plano Misto de Benefícios Previdenciários nº 001 da Fasern (Plano CD),
cujas alterações foram amplamente divulgadas aos nossos participantes e assistidos em
04/04/2014.
Em 09/05/2014, a Fasern encaminhou à
Previc as alterações propostas, contendo toda
a documentação pertinente, após a aprovação pelos órgãos competentes.
Em 17/06/2014, a Previc encaminhou
a Nota nº 150/2013/CGAT/DITEC/PREVIC, solicitando que fosse enviado Dossiê
Eletrônico, contendo as assinaturas dos responsáveis, ainda que já tivessem sido transmitidos previamente, para aprovação definitiva. A Fasern já encaminhou o material
solicitado e os manterá informados acerca da
conclusão do processo.

ADMINISTRADOR
RESPONSÁVEL – A entidade fechada
de previdência complementar deve
designar administrador estatutário
tecnicamente qualificado, responsável
civil, criminal e administrativamente
pela gestão, alocação, supervisão,
controle de risco e acompanhamento
dos recursos garantidores de seus
planos de benefícios, bem como pela
prestação de informações relativas à
aplicação dos mesmos, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais
administradores.
AD VALOREM – Expressão em
latim que significa “segundo o valor” ou
“conforme o valor”. Na cobrança ou no
cálculo de um tributo, é aquele estimado
como uma percentagem do valor de uma
mercadoria.

FISCALIZAÇÃO
EXPEDIENTE
A partir do dia 1º de agosto o expediente
administrativo da Fasern passa a ser das 8h às
12h e das 13h30 às 17h30. O novo horário foi
decidido em acordo coletivo e passa a seguir
o mesmo horário de funcionamento da patrocinadora Cosern.

No período de 19 a 23 de maio deste ano
a Fasern passou por uma fiscalização realizada pela Previc. Esta encaminhou à Fundação,
em 9 de junho, o relatório da referida fiscalização contendo algumas recomendações e
determinações. Estes pontos já foram analisados pela Entidade e respondidos à Previc
dentro do prazo estipulado.

QUALIDADE

Durante Reunião Ordinária, o Conselho Deliberativo da Fasern aprovou a nova
Política de Qualidade, que visa prestar um serviço de excelência aos participantes e assistidos. Conheça a nova Política: “Assegurar a qualidade na prestação de serviços previdenciários, garantindo a satisfação dos clientes por meio da melhoria contínua dos
processos, da qualificação dos colaboradores e do atendimento à legislação aplicável”.

Expediente

AGE – Assembleia Geral
Extraordinária. Reunião dos acionistas,
convocada e instalada na forma da lei e
dos estatutos, a fim de deliberar sobre
qualquer matéria. Sua convocação não
é obrigatória, depende das necessidades
da empresa. Os estatutos da companhia
definem quem pode convocá-la.
ÁGIO – Diferença a mais, entre o valor
escritural e o valor nominal de ativos.
AGO – Assembleia Geral Ordinária.
Reunião obrigatória dos acionistas,
convocada periodicamente pela
diretoria de uma sociedade anônima
para a verificação dos resultados, leitura,
discussão e votação dos relatórios de
diretoria e eleição do conselho fiscal e da
diretoria. Deve ser realizada até 4 meses
após o encerramento do exercício social.
Fonte: Ministério da Previdência Social
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A importância da
informática na vida
dos assistidos

S

eguindo o Programa de Educação Financeira e Previdenciária, a Fasern vem oferecendo, semestralmente, cursos gratuitos de iniciação à informática para os assistidos
promovidos no Senac. O propósito é inserir no
cotidiano desse público o uso do computador
para pesquisas na web, utilização do e-mail,
busca de informação sobre previdência, leitura
de notícias, entre outros inúmeros usos que a
informática e a internet permitem.
A procura pelo curso tem sido constante,
e a Fasern alerta para a importância disso, já
que a informatização é um caminho sem volta.
É perceptível que atividades corriqueiras que
antes eram realizadas manualmente vem sendo
automatizadas, como o saque de dinheiro no
banco, bem como uma simples pesquisa e até a
leitura do jornal, hoje são feitas através do computador. Pensando nisso, a Fasern já está providenciando uma nova turma de informática
que será aberta ainda este semestre. Os interessados já podem se inscrever na lista de espera,
para isso é preciso apenas ligar para a Fasern e
falar com Mônica Borja (3092-4352).
Além de ser uma necessidade, o uso da
internet e do computador pela terceira idade
é uma forte tendência. Uma pesquisa realizada
nos Estados Unidos revela que 59% da população norte americana, com idade igual ou superior a 65 anos acessa a internet. Os dados foram
divulgados em abril pelo instituto de pesquisa
Pew Research. Outro hábito dos idosos na rede
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Aniversariantes

Agosto
01
Etevaldo Andrade da Luz		
Ivoneide Lima de Oliveira
02
Gilvan Viana de Souza		
João Dario de Medeiros
03
Tania Karla dos Santos Bastos
Francisco Damião S. Silveira
Patricia Carla Tavares Lucena
Ellys Ayam Soares de Araujo
04
João Osvaldo Basilio Neto
Katiusca Lucilla B. Araujo Gom
Joalyson de Araujo Gomes
Andrea Patricia B. M. Aderaldo
Raissa Georgia Lima de Araujo
Francisco Rossionio Lucena		
Wilton Moreira da Silva

Assistidos da primeira turma do curso de
informática promovido pela Fasern
também foi constatado, é com relação a frequência do acesso, 71% do público analisado
entra na internet diariamente e 46% acessam
as redes sociais, como o Facebook.
Mas a realidade no Brasil ainda é bem diferente. Segundo informações do Ibope Media,
em janeiro de 2013, apenas 1,95% dos internautas eram formados por pessoas com 65
anos ou mais. Embora seja muito pequeno esse
número vem crescendo, subiu 8,3% em relação
a 2012 e 39,3% se comparados aos dados de
2011. Assim é possível ver que o espaço para
o crescimento ainda é muito grande, e a Fasern
vem contribuindo para esse aumento.

A saúde é importante em qualquer idade ou em qualquer fase da vida,
conheça pequenas ações que fazem a diferença para se ter uma vida saudável:
uEstreite as relações de amizade e os vínculos sociais com seus familiares, colegas

de trabalho, amigos, vizinhos e outros conhecidos com os quais se identifique;
uSe envolva em atividades coletivas, por exemplo, grupos de jovens, atividades
religiosas, clubes, academia, cursos, grupos de leitura ou outra área que desperte
seu interesse;
uExercite o corpo e a mente mantendo hábitos de vida saudáveis. Entre os
quais fazer atividades físicas como caminhadas ou outra forma de exercício de
maneira moderada e regular. Tenha uma alimentação saudável para ajudar o bom
funcionamento do corpo e não esqueça de exercitar também a mente, lendo bons
livros, assistindo filmes interessantes e buscando conhecimento;
uProcure enxergar sempre o lado positivo da vida. O que traz a felicidade não
são as pessoas ou os acontecimentos, mas a maneira como os fatos são vistos e
interpretados.

05
Aluizio Clementino Ramos		
Antonio Soares de Oliveira
Tereza Cristina G. do Nascime
Almira Silva D. Campos Fe		
Maria das Neves A. Negreiros
06
Nasiano Felix de Almeida
José Francisco dos S. Neto		
Ylana Karla de Araujo Seabra
Francis Mary Freire de Souza
Edilene Nunes de Melo
07
Thiago Lima dos Santos
08
Rodolfo Alencar de Medeiros
José Claudio Goncalo Silva		
Rogerio Sergio Agapto
09
Manoel Apolinario da Silva		
Jacqueline Gomes de Oliveira
Marinaldo Oliveira Souza Jr		
João Maria R. de Miranda		
10
Clecio Maynard B. da Fonseca
Arnobio Janio de Menezes		
11
Ronile Roberto A. dos Santos
Geyse Maria Baracho 		
Luiz José Queiroz e Silva		
José Carlos Esquaiela		
12
Dilma Maciel de Castro		
Ari dos Santos de Azevedo Fil
Antonio Cruz da Costa
13
Expedito Balbino da Silva
14
Francisco Gildelberto Ferreira
15
Francisca de Maria B. e Silva
Walmik de Oliveira Azevedo
Ricardo Freire Leite Maia

16
Francisco Paulo Alves		
Maria Aparecida Barbosa		
Ocivan Damasceno Barbosa
17
Rui Bezerra da Silva
Carlos Augusto de S. Costa		
Maria do Socorro Jacinto
18
João Antunes de Lima
19
Maissa Rafaella O. Garcia Silva
Marlyo Wanderbio de Araujo
Housylleny Christian Silva Lima
Manoel Mandu Junior
Benner Bezerra Costa Andrade
20
Marco Vinicius A. Guimaraes
Osnildo Morais da Silva		
Francisco Cristianode Oliveira
Marcia Luana Mandu		
Otacio Bento Filho
21
Cale Adiel Bezerra		
Olivaldo da Silva Braz		
Tasso Queiroz Pinto Junior
22
Paulo José Duarte da Silva
Erasmo Carlos G. de Oliveira
Renata Cunha de Lacerda		
Reinaldo Orecic e Silva		
Fabiola Leite Barroca
23
Francisco de Souza Rego		
José Cardozo Soares
24
Djalma Laurindo da Silva
25
Maria Neuza de Paula		
Antonio Sabino Sobrinho		
26
Amaro Milton O. Marques		
Antonio Vaz Pereira do Rego
Maxwell Moura de Melo		
Francisco das Chagas Rego
27
Francisco Willis da Silva		
Renato Gomes da Silveira		
Raimundo Gomes Danjour
28
Soraya Araujo da Nobrega		
29
José Joaquim de Oliveira
Alan Diego Marques Oliveira
30
Jorge Ivan Batista Cordeiro
31
Andre Luiz Abreu de Araujo
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
FASERN – 1º SEMESTRE 2014
Esse artigo tem como objetivo apresentar um pouco da estrutura de investimentos da Fasern e seus resultados, com a posição consolidada até o fechamento do 1º semestre de 2014. O primeiro quadro, Distribuição dos Investimentos por Segmento (Junho/2014) mostra um resumo geral com as aplicações
dos investimentos realizados nos principais segmentos pela Fasern. Nas colunas abaixo, os participantes e assistidos observam o Patrimônio em reais por
segmento e o percentual de quanto cada segmento representa no Patrimônio da Fundação até fechamento do 1º semestre de 2014. A rentabilidade acumulada dos segmentos pode ser observada pelos participantes e assistidos na coluna (Rent. 2014), comparada com a rentabilidade obtida pelos principais
indicadores de mercado na coluna Benchmark.
SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Op. Participantes
TOTAL

Patrimônio (R$)
R$ 200.015.919,74
R$ 31.091.293,45
R$ 850.706,07
R$ 5.676.681,24
R$ 237.634.600,50

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO
FASERN
(%)
Rent. 2014
Benchmark
84,17
7,52%
60% IMA-B + 40% CDI
13,08
2,22%
IBOVESPA
0,36
3,04%
INPC
2,39
8,27%
INPC
100,00

7,73%
3,22%
3,79%
3,79%

No quadro seguinte, observa-se a distribuição dos investimentos da Fasern por Plano de Benefícios (BD, CD e PGA), bem como os valores em reais por
segmentos aplicados, a participação de cada segmento no patrimônio total do plano e as rentabilidades obtidas em 2014.
SEGMENTOS DE APLICAÇÃO
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Op. Participantes
TOTAL

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO
FASERN - PLANO BD
FASERN - PLANO CD
FASERN - PLANO PGA (BD/CD)
Patrimônio (R$)
(%)
Rent. 2014
Patrimônio (R$)
(%)
Rent. 2014
Patrimônio (R$)
(%)
Rent. 2014
R$ 106.231.259,57 94,10
7,32%
R$ 88.906.401,08
74,17
7,85%
R$ 4.878.259,09
100,00
4,92%
R$ 5.244.335,78
4,65
8,03%
R$ 25.846.957,67
21,56
1,07%
R$ 850.706,07
0,75
3,04%
R$ 559.958,76
0,50
8,16%
R$ 5.116.722,48
4,27
8,28%
R$ 112.886.260,18 100,00
R$ 119.870.081,23 100,00
R$ 4.878.259,09
100,00

Estes recursos encontram-se investidos em Fundos de Investimentos de Renda Fixa e Renda Variável (excluindo a parte de investimentos imobiliários e
a carteira de empréstimos). A composição desses fundos de investimentos, por gestor de recursos, o volume aplicado e o percentual que cada um representa
na composição total podem ser observados no quadro abaixo.

PLANO BD

PLANO CD

PGA (BD/CD)

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR GESTOR DE RECURSOS
FUNDO DE INVESTIMENTO
GESTOR
SEGMENTO
VALOR (R$)
ALM Potiguar
HSBC G. R. Ltda.
Renda Fixa
R$ 106.231.259,57
Ennesa FIA
BNY Mellon G. P. Ltda.
R$ 2.064.510,96
Renda Variável
Vinci Gás Dividendos FIA
Vinci Equities G. R. Ltda.
R$ 3.179.824,82
Imóveis
R$ 850.706,07
FASERN
Empréstimos
R$ 559.958,76
Sinergy Previdenciário Multimercado
Banco Itaú S/A
Renda Fixa
R$ 88.906.401,08
IP Participações Institucional
R$ 15.036.407,76
Investidor Profissional G. R. Ltda.
IP Participações Institucional II
R$ 1.296.740,06
Renda Variável
Vinci Gás Dividendos FIA
Vinci Equities G. R. Ltda.
R$ 1.375.078,34
Franklin Templeton Valor e Liquidez
Franklin Templeton Invest. Ltda.
R$ 4.804.553,87
BRZ Valor FIC FIA
BRZ Investimentos Ltda.
R$ 3.334.177,64
FASERN
Empréstimos
R$ 5.116.722,48
Itaú Soberano Ref DI LP
Banco Itaú S/A
Renda Fixa
R$ 4.878.259,09
TOTAL
R$ 237.634.600,50

(%)
44,70
0,87
1,34
0,36
0,24
37,41
6,33
0,55
0,58
2,02
1,40
2,15
2,05
100,00

RENT. (%)
7,32%
10,20%
5,98%
3,04%
8,16%
7,85%
1,27%
0,86%
5,98%
-1,24%
1,49%
8,28%
4,92%

No quadro acima, Distribuição dos Investimentos por Gestor de Recursos, observa-se que a maior concentração dos recursos investidos da Fasern está
alocada no Banco HSBC Gestão de Recursos que representa em torno de 44,70% (renda fixa) do total, seguidos do Banco Itaú 39,46% (renda fixa), Investidor Profissional 6,88% (renda variável), Franklin Templeton com 2,02% (renda variável), Vinci Gás 1,92% (renda variável), BRZ Investimentos 1,40% (renda
variável) e BNY Mellon com 0,87% (renda variável). A Carteira Própria da Fasern formada por Imóveis e Empréstimos representam 0,36% e 2,39% respectivamente. Na primeira coluna é possível observar em qual plano de benefícios os fundos de investimentos estão alocados e as rentabilidades acumuladas até
o fechamento de junho/14 na última coluna.
Os resultados obtidos pelos perfis de investimento da Fasern no ano de 2014 podem ser observados no quadro ao lado.
Dada a melhoria no segmento de Renda Fixa, os perfis mais
conservadores foram beneficiados, graças a uma concentração maior de recursos investidos nesse segmento. No caso dos
perfis mais agressivos, o percentual de Renda Fixa é um pouco menor, porém com uma parcela maior em Renda Variável.
Lembrando que em 2013, a Renda Fixa foi o grande vilão nos
resultados dos planos das Entidades no país, que apresentaram
rentabilidades negativas em seus planos. Em 2014, os resultados obtidos pelos perfis de investimentos da Fasern já recuperaram o resultado ruim obtido em 2013.

MÊS
jan/14
fev/14
mar/14
abr/14
mai/14
jun/14
No 1ºTri
No 2ºTri
2014

PERFIS FASERN
CONSERVADOR MODERADO MODER. PLUS AGRESSIVO AGRES. PLUS
-1,4500%
-1,6600%
-2,1900%
-2,5500%
-2,9200%
2,6700%
2,5400%
2,1900%
1,9500%
1,7100%
0,9600%
1,0700%
1,3600%
1,5600%
1,7600%
1,6200%
1,5500%
1,3700%
1,2400%
1,1100%
2,8000%
2,7300%
2,5400%
2,4100%
2,2900%
0,5500%
0,6500%
0,9000%
1,0700%
1,2400%
2,1526%
1,9168%
1,3114%
0,9001%
0,4779%
5,0399%
5,0004%
4,8803%
4,7893%
4,7079%
7,3010%
7,0131%
6,2557%
5,7325%
5,2083%

Manoel Cícero Romão Júnior
Assistente Financeiro da Fasern

